Zatwierdzone Dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej
z 25 lipca 1996 r. Nr 1102:
USTAWA
o Radzie Obrony Federacji Rosyjskiej
I. Przepisy ogólne
1. Rada Obrony Federacji Rosyjskiej (w dalszym ciągu zwana Radą Obrony) jest
stałym organem doradczym przygotowującym decyzje Prezydenta Federacji Rosyjskiej
dotyczące kształtowania sił zbrojnych oraz realizacji najważniejszych postanowień
Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w zakresie strategicznych kwestii
związanych z polityką obronną.
2. Rada Obrony wypracowuje decyzje w tak doniosłych kwestiach, jak przygotowania
do Obrony Federacji Rosyjskiej przed agresja zbrojną bądź do bezpośredniej obrony
Federacji Rosyjskiej przed agresją zbrojną, ogólna koncepcja kształtowania sił
zbrojnych, koordynowanie i kontrolowanie działalności Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej oraz innych wojsk i formacji wojskowych, określanie ich zadań, składu i
liczebności zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, Ustawą Federalną "O obronie"
oraz innymi aktami ustawodawczymi i układami międzynarodowymi zawartymi przez
Federację Rosyjską, jak również z niniejszą Ustawą.
3. Ustawę o Radzie Obrony zatwierdza Prezydent Federacji Rosyjskiej na wniosek
Sekretarza Rady Obrony Federacji Rosyjskiej (w dalszym ciągu zwanego Sekretarzem
Rady Obrony).
II. Skład Rady Obrony
4. Rada Obrony składa się z Przewodniczącego Rady Obrony Federacji Rosyjskiej (w
dalszym ciągu zwanego Przewodniczącym Rady Obrony), zastępcy Przewodniczącego
Rady Obrony Federacji Rosyjskiej (w dalszym ciągu zwanego zastępcą
Przewodniczącego Rady Obrony), Sekretarza Rady Obrony oraz członków Rady
Obrony.
5. Przewodniczącym Rady Obrony jest Prezydent Federacji Rosyjskiej, a zastępcą
Przewodniczącego Rady Obrony - Premier Federacji Rosyjskiej.
Sekretarza Rady Obrony mianuje Prezydent Federacji Rosyjskiej.
Skład Rady Obrony zatwierdza Prezydent Federacji Rosyjskiej.
Na posiedzenia Rady Obrony mogą być zapraszani kierownicy państwowych organów i
organizacji oraz inne osoby mające bezpośredni związek z omawianymi zagadnieniami.
III. Zadania Rady Obrony
6. Do zadań Rady Obrony należy rozpatrywanie kwestii związanych z:

opracowaniem koncepcji kształtowania sił zbrojnych i formułowaniem wniosków
odnośnie zadań Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz innych wojsk i formacji
wojskowych, wynikających z doktryny militarnej (podstawowych założeń doktryny
militarnej);
uregulowaniami prawnymi dotyczącymi kształtowania sił zbrojnych;
kształtowaniem, szkoleniem i utrzymywaniem w niezbędnej gotowości Sił Zbrojnych
Federacji Rosyjskiej oraz innych wojsk i formacji wojskowych, jak również z
określaniem ich składu i liczebności oraz z ich uzupełnianiem;
wprowadzeniem do akcji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz innych wojsk i formacji
wojskowych w razie zaistnienia groźby agresji w stosunku do Federacji Rosyjskiej;
prognozowaniem i oceną niebezpieczeństwa wybuchu wojny i zagrożenia wojennego
na podstawie uogólnionych i przeanalizowanych informacji wywiadowczych i innych;
niezgodnym z przeznaczeniem użyciem Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz innych
wojsk i formacji wojskowych;
polityką w dziedzinie wyposażenia technicznego sił zbrojnych;
doskonaleniem uzbrojenia i sprzętu wojskowego, gromadzeniem ich zapasów, jak
również planowaniem wykorzystania poszczególnych częstotliwości radiowych;
planowaniem przestawienia federalnych organów władzy państwowej, organów władzy
państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, organów samorządu terytorialnego i
gospodarki kraju na działanie w warunkach czasu wojny;
przygotowaniem mobilizacyjnym federalnych organów władzy państwowej, organów
władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej, organów samorządu
terytorialnego, instytucji i organizacji niezależnie od formy ich własności, w tym
instytucji i organizacji transportowych i służb utrzymania ruchu, jak również ludności;
gromadzeniem do celów obronnych zapasów środków materialnych w postaci rezerw
państwowych i mobilizacyjnych;
planowaniem i realizacją przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej i terytorialnej;
sprawnym przygotowaniem terytorium Federacji Rosyjskiej do obrony;
rozwijaniem badań naukowych dla potrzeb obronnych;
koordynowaniem działalności federalnych organów władzy państwowej, organów
władzy państwowej podmiotów Federacji Rosyjskiej i organów samorządu
terytorialnego na polu kształtowania sił zbrojnych oraz realizacji najważniejszych
postanowień Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w zakresie strategicznych
kwestii związanych z polityką obronną;
finansowaniem wydatków na obronę, a także kontrolowaniem wydatkowania środków
wyasygnowanych na obronę oraz na zapewnienie działalności Sił Zbrojnych Federacji
Rosyjskiej oraz innych wojsk i formacji wojskowych;
przygotowywaniem projektów rozkazów i wytycznych Naczelnego Dowódcy Sił
Zbrojnych Federacji Rosyjskiej dotyczących kształtowania sił zbrojnych;
innymi przedsięwzięciami związanymi z kształtowaniem sił zbrojnych.
7. Celem dokonania ekspertyzy i oceny wniosków i postanowień dotyczących kwestii
wymienionych w punkcie 6 niniejszej Ustawy, przy Radzie Obrony tworzy się wojskową
radę naukowo-konsultatywną, której finansowanie ujęte jest w planach budżetowych
Rządu Federacji Rosyjskiej w pozycji "Obrona narodowa".

IV. Uprawnienia osób wchodzących w skład Rady Obrony
8. Przewodniczący Rady Obrony:
zatwierdza plany pracy Rady Obrony i porządek dzienny jej posiedzeń;
określa czas i miejsce posiedzeń Rady Obrony;
prowadzi posiedzenia Rady Obrony;
wydaje polecenia członkom Rady Obrony odnośnie przygotowania materiałów
dotyczących kwestii przedstawionych do rozpatrzenia Radzie Obrony, jak również
projektów jej postanowień;
9. Członkowie Rady Obrony:
osobiście uczestniczą w omawianiu zagadnień rozpatrywanych przez Radę Obrony;
zgłaszają wnioski odnośnie planu pracy Rady Obrony, porządku dziennego posiedzeń
Rady Obrony oraz trybu jego omawiania;
na polecenie Przewodniczącego Rady Obrony lub jego zastępcy organizują
przygotowanie materiałów dotyczących kwestii przedstawionych do rozpatrzenia
Radzie Obrony, jak również projektów jej postanowień;
mają prawo do wyrażenia zdania odrębnego w wypadku, gdy nie zgadzają się z
podjętą decyzją;
10. Sekretarz Rady Obrony:
organizuje pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Obrony przygotowanie planów
pracy Rady Obrony, ustala porządek dzienny jej posiedzeń, organizuje prace nad
przygotowaniem materiałów informacyjnych oraz innych dokumentów na każde
posiedzenie Rady Obrony, jak również projektów jej postanowień;
zawczasu informuje członków Rady Obrony o dacie zwołania i porządku dziennym
kolejnego posiedzenia Rady Obrony oraz zapewnia im niezbędne materiały
informacyjne;
sporządza protokoły posiedzeń Rady Obrony oraz sprawuje kontrolę nad przebiegiem
wykonywania podjętych postanowień;
organizuje działalność aparatu Rady Obrony.
V. Tryb pracy Rady Obrony
11. Posiedzenia Rady Obrony zwoływane są nie rzadziej niż raz w miesiącu. W razie
konieczności na mocy postanowienia Przewodniczącego Rady Obrony mogą być
zwoływane nadzwyczajne posiedzenia Rady.
Przy podejmowaniu decyzji członkowie Rady Obrony mają równe prawa.
Przenoszenie przez członka Rady jego uprawnień na inne osoby urzędowe jest
niedopuszczalne. Czasowe zastąpienie członka Rady Obrony następuje jedynie za
zgodą Przewodniczącego Rady Obrony lub jego zastępcy.
W wypadku czasowej nieobecności Przewodniczącego Rady Obrony jego obowiązki
pełni zastępca Przewodniczącego Rady Obrony. Na polecenie Przewodniczącego
Rady Obrony posiedzenia Rady Obrony prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady
Obrony.
Posiedzenia Rady Obrony są rejestrowane w postaci protokołów podpisywanych przez
Przewodniczącego Rady Obrony i Sekretarza Rady Obrony.

Postanowienia Rady Obrony w najważniejszych kwestiach ukazują się w postaci
dekretów i rozporządzeń Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
VI. Aparat Rady Obrony
12. Działalność Rady Obrony zapewnia aparat Rady Obrony.
Aparat Rady Obrony wchodzi w skład Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej i
ma status głównego zarządu Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
13. Wykaz etatów aparatu Rady Obrony zatwierdza Kierownik Administracji Prezydenta
Federacji Rosyjskiej na wniosek Sekretarza Rady Obrony.
14. Do wykonania poszczególnych zadań Rada Obrony angażuje federalne organy
władzy wykonawczej oraz Sztab Generalny Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Skład Rady Obrony Federacji Rosyjskiej
Jelcyn B.N. - Prezydent Federacji Rosyjskiej (Przewodniczący Rady Obrony),
Czernomyrdin W.S. - Premier Federacji Rosyjskiej (zastępca Przewodniczącego Rady
Obrony),
Baturin J.M. - doradca Prezydenta Federacji Rosyjskiej (Sekretarz Rady Obrony),
Wielichow J.P. - wiceprezes Rosyjskiej Akademii Nauk (wg. uzgodnienia)
Kowalow N.D. - dyrektor FSB Rosji,
Kokoszyn A.A. - sekretarz stanu - pierwszy zastępca Ministra Obrony Federacji
Rosyjskiej,
Kolesnikow M.P. - szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej pierwszy zastępca Ministra Obrony Federacji Rosyjskiej,
Kulikow A.S. - Minister Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej,
Liebied' A.I. - Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, doradca
Prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. bezpieczeństwa narodowego,
Nikołajew A.I. - dyrektor FSG Rosji,
Pak Z.P. - Minister Przemysłu Obronnego Federacji Rosyjskiej,
Pietrow W.A. - pierwszy zastępca Ministra Finansów Federacji Rosyjskiej,
Primakow J.M. - Minister Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej,
Rodionow I.N. - Minister Obrony Federacji Rosyjskiej,
Stiepaszyn S.W. - kierownik Departamentu Administracyjnego Aparatu Rządu
Federacji Rosyjskiej,
Trubnikow W.I. - dyrektor SWZ Rosji,
Czubajs A.B. - Kierownik Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej,
Jasin J.G. - Minister Gospodarki Federacji Rosyjskiej.

Warszawa, 11.09.1996 r.
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Zatwierdzone Dekretem Prezydenta
Federacji Rosyjskiej
z 25 lipca 1996 r. Nr 1102:

Ustawa o Radzie Obrony
Federacji Rosyjskiej
*

Skład Rady Obrony
Federacji Rosyjskiej

